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6- csatornás LED-futófény mozgásérzékelővel 
Rendelési szám: 191097 
Rendeltetésszerű használat 
A futófény-modul dekorációs célokra szolgál. Egy, a fényre reagáló 
mozgásérzékelő kb. 15 másodperc után egy szórványos futófényt vált 
ki 6 fénydiódával (LED). A modult 2 ceruzaelem táplálja, és ennek 
következtében helytől függetlenül és teljesen veszélytelenül üzemel.  
Az egyes LED-eket a már rajtuk lévő ragasztószalaggal rögzítjük.  A 
futófény-modul nem robbanásvédett, ezért nem szabad használni 
robbanásveszélyes helyen (EX).  
Ez a modul „nem a CE által bevizsgált” termék, és készülékekbe vagy 
önálló házba való beépítésre van tervezve. Alkalmazása esetén be kell 
tartani a CE-szabványok előírásait. 
A készülék egyetlen részét sem szabad megváltoztatni és/vagy 
átépíteni. 
Biztonsági előírások 
• A kezelési utasítás figyelmen kívül hagyásából eredő bármilyen 

kár a garancia elvesztéséhez vezet. Nem vállalunk semmiféle 
felelősséget a következményes károkért sem. 

• A szakszerűtlen kezelésből vagy a biztonsági előírások be nem 
tartásából fakadó anyagi és személyi károkért nem vállalunk 
semmiféle felelősséget. Ezekben az esetekben is elvész a 
garancia. 

• A készülék nem gyerek kezébe való. 
• Ne hagyjuk az elemeket szabadon heverni, mert gyerekek vagy 

háziállatok lenyelhetik őket. Lenyelés esetén azonnal forduljunk 
orvoshoz. 

Üzembeállítás és kezelés 
A futófény-modult egyedül a mozgásérzékelő kapcsolja be; amint 
beraktuk az elemeket, a modul üzemkész. 
A futófény egyes tagjait a névleges elválasztási helyeken tetszés szerint 
szétválaszthatjuk. 
Az elemek berakása/cseréje 
Elemcserére akkor van szükség, ha csökken a LED-ek fényereje, vagy 
már nem is világítanak.  
Ha hosszabb ideig nem fogjuk használni a modult, vegyük ki belőle az 
elemeket, hogy a kifolyt elemek ne károsíthassák. Ugyanebből az okból 
azonnal vegyük ki a kimerült elemeket. 
Mindig egyszerre min a két elemet cseréljük ki, és ügyeljünk az 
elemtartóban feltüntetett helyes polaritásra. 
A mozgásérzékelő felerősítése 
 
A mozgásérzékelőt rakjuk be egyszerűen 
egy házba fúrt lyukba. Húzzuk le ehhez a 
mozgásérzékelőn lévő vékony 
rögzítőgyűrűt, dugjuk át hátulról a lyukon 
az érzékelőt, majd húzzuk vissza a 
rögzítőgyűrűt az érzékelőre.  
Figyelem! A mozgás(fény)érzékelő csak 
elegendő fényre reagál. 
 

 
 
 

A kimerült elemek eltávolítása 
Ne dobjuk a kimerült elemeket a háztartási hulladék közé, hanem 
vigyük vissza oda, ahol vásároltuk, vagy vigyük speciális gyűjtőhelyre. 
Műszaki adatok 
Tápfeszültség: 3V= (2 db AA-méretű ceruzaelem) 
Áramfelvétel: kb. 23 mA aktív; kb. 48 μA készenlét 
Üzemélettartam: kb. 15.000 ciklus 
Hatótávolság: kb. 3 méter 300-40 Lux mellett 
Mozgásérzékelő: fényérzékelő 
Tömeg: 26 gramm (elemek nélkül) 
Méretek mm-ben: 32 x 57 x 16 (h x sz x ma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


